ReSound LiNX 3D
-sovitusohje
Ohje ammattilaisille

Smart Launcher
Ohjelmistoasennus sisältää ReSound Aventa 3.11- ja ReSound Smart Fit 1.0 -ohjelmistot.
Smart Launcher tunnistaa sekä ReSound LiNX 3D -kuulokojeet että vanhemmat. Kun yhdistät
kuulokojeen sen sovittamiseen tarvittava ohjelmisto ladataan.
1. Aseta ohjelmoitaviin kuulokojeisiin paristo ja sulje niiden paristokotelon kansi.
2. Napsauta Launcher-ikkunan oikeassa yläkulmassa näkyvää Connect (Yhdistä) -painiketta.
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ReSound Smart Fit 1.0
-ensisovitus
TM

Kuulokojeiden valitseminen
Kuulokojeet näkyvät Select instruments (Valitse kojeet) -osassa.
1. Kun ohjelmoitavat kuulokojeet on tunnistettu, valitse ne rastittamalla vasemmalla
puolella näkyvä ruutu.
2. Määritä kuulokojeet oikeaan ja vasempaan korvaan valintanappien avulla. On
suositeltavaa antaa äänimerkin kuulua kuulokojeesta sen vahvistamiseksi, että
ohjelmistossa on valittu oikea kuulokoje.
3. Kun kuulokojeet on valittu ja määritetty oikeaan ja vasempaan korvaan, jatka ikkunan
vasempaan alakulmaan.

Tässä kuvataan langattomien ReSound LiNX 3D -kuulokojeiden binauraalinen
ReSound Smart Fit 1.0 sovitus. Sovitettava malli on ReSound LiNX 3D 962. Kaikki
tässä sovitusohjeessa kuvatut ominaisuudet eivät ole käytettävissä ReSound LiNX 3D
7- tai 5-mallien sovituksissa.
ReSound Smart Fit 1.0 -sovitusohjelmisto on yhteensopiva kaikkien ReSound LiNX 3D
-kuulokojeiden kanssa.
Ennen ReSound Smart Fit -yhteyden muodostamista
Kun ReSound-kuulokojeet sovitetaan, niissä on oltava uusi paristo. Aktivoi paristot poistamalla niistä
tarra. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi odota 2 minuuttia.
• Langaton sovitus: Yhdistä Noahlink Wireless sovituksessa käytettävän tietokoneen USB-liitäntään.
Odota, kunnes näkyviin tulee ilmoitus uuden laitteen löytymisestä. Käynnistä ReSound Smart Fit.
• Langallinen sovitus: Ennen ReSound Smart Fit -ohjelmiston käynnistämistä varmista, että
ohjelmointiyksikkö (Speedlink, Hi-PRO USB tai NOAHlink) on yhdistetty tietokoneeseen.
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Käynnistä ReSound Smart Fit. Jos tehdään ensisovitusta, ReSound Smart Fit käynnistyy Smart
Launcher -toiminnossa.
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Yhdistämisen työnkulku

4. Tarkista yhdistetyt kuulokojeet. Voit siirtyä Patient Profile (Potilaan profiili) -ikkunaan
napsauttamalla Continue (Jatka) tai parittaa lisälaitteet napsauttamalla Accessories
(Lisälaitteet) -painiketta.

Kun kuulokojeet on valittu, yhdistäminen alkaa.
1. Valitse kuulokojekokoonpano.
Voit siirtyä seuraavaan ikkunaan valitsemalla Continue (Jatka).
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2. Valitse kuulokojeen fyysiset ominaisuudet.

Patient profile (Potilaan profiili) -ikkuna
1. Valitse Patient Experience Level (Potilaan kokemustaso) vahvistushistorian perusteella.
2. Valitse ohjelmat ensisovitusta varten.
3. Voit siirtyä Fitting (Sovitus) -ikkunaan napsauttamalla vasemmassa alakulmassa
näkyvää Fit Patient (Sovita potilas) -painiketta.
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3. Kalibroi kuulokojeet, jotta DFS Ultra II otetaan käyttöön.
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Kiinnitä huomiota ylemmän punaisen siirtymisalueen alapuolella näkyvään
ReSound Assist -ominaisuuden välilehteen. Uudet etäpalvelut voidaan ottaa käyttöön Patient (Potilas) -ikkunan Assist-välilehdessä.
Jos harkitset ReSound Assist -palvelun tarjoamista sovituspotilaalle, tämä ominaisuus täytyy ottaa käyttöön sovituksen aikana, jotta se on käytössä kuulokojeessa.

Langattomien lisälaitteiden parittaminen

Sovitusikkuna

Voit siirtyä Accessories (Lisälaitteet) -ikkunaan yhdistämistyönkulun viimeisessä vaiheessa
sovitusikkunan alaosassa tai Instruments (Kuulokojeet) -siirtymisosan Accessories
(Lisälaitteet) -välilehdessä.

Fitting (Sovitus) -ikkunassa voidaan säätää vahvistusta ja tehdä muutoksia kehittyneisiin ominaisuuksiin,
kuten ääniympäristön optimointiin (Environmental Optimizer II).
1. Lisäksi kuulokojeiden säätimet ovat käytettävissä Fitting (Sovitus) -ikkunassa. Nämä työkalut ovat
käytettävissä punaisen siirtymispalkin alla näkyvissä välilehdissä.

1. Napsauta paritettavan lisälaitteen alla näkyvää Add (Lisää) -painiketta.

2. Ylemmässä oikeanpuoleisessa valikossa on käytettävissä lisää työkaluja ja ominaisuuksia.
3. Ohjelmat on lueteltu ohjelmavälilehdissä. Voit valita toisen ohjelman valitsemalla välilehdessä näkyvän
nuolipainikkeen. Ohjelman asetukset tulevat näkyviin. Voit lisätä ohjelmia napsauttamalla pluspainiketta.
Ohjelmatyökalut näkyvät oikeanpuoleisessa välilehdessä.
4. Voit tallentaa sovituksen kuulokojeisiin ja tietokantaan napsauttamalla Save (Tallenna) -painiketta.
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5. Langattomat lisälaitteet voidaan parittaa sovitusohjelmistossa tai muulla tavalla. Voit parittaa ne
ohjelmistossa valitsemalla Pair accessories (Parita lisälaitteet). Silloin siirryt lisälaiteikkunaan. Varmista
ennen parittamista, että lisälaitteen akku on ladattu täyteen tai että lisälaite on yhdistetty muuntajaan ja
että se on käynnistetty.
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2. Kun etsimisikkuna tulee näkyviin, paina lisälaitteen parituspainiketta kynän kärjellä tai
vastaavalla terävällä esineellä. Noudata paritusohjeita.
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3. Kun lisälaite on paritettu, sen kuva tulee näkyviin värillisenä ja sen alla näkyy poistamispainike.
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Lisäominaisuudet
Lisäominaisuudet on kuvattu ohjelmakohtaisesti. Niiden oletusasetuksiin voi tehdä
muutoksia valitsemalla avautuvasta ruudusta tai viemällä liukusäätimen halutun
arvon kohdalle. Oletusasetukset perustuvat ohjelman välilehdessä valittuun ohjelman
käyttöympäristöön.

Kaikki yhdistetyn kuulokojeen ominaisuudet saadaan näkyviin
vierittämällä alaspäin
tai vetämällä Advanced Features (Lisäominaisuudet) -ikkunan
alaosaa ylöspäin.

Kiinnitä huomiota
tietokuvakkeisiin.
Niiden avulla saat näkyviin ominaisuuden
lyhyen kuvauksen.
Joitakin tietotekstejä voi napsauttaa.
Silloin näkyviin tulee
lisätietoja ja video.

Suuntakuvio
Binauraalinen suuntakuvio, Binaural Directionality III käyttää langatonta ReSoundin 2,4 GHz:n tekniikkaa, jotta kuulokojeet voivat toimia yhdessä. Kuunteluympäristössä parhaiten toimiva mikrofonivaste
valitaan dynaamisesti. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat bilateraalinen pallokuvio, bilateraalinen suuntakuvio
tai epäsymmetrinen pallokuvio tai suuntakuvio sen mukaan, kuinka molemmat kuulokojeet analysoivat
puheen ja tunnistavat melua. Näin varmistetaan puheen ihanteellinen ymmärrettävyys melussa ja luonnollisempi ympäristön vaistoaminen.
Luonnollinen suuntakuvio II:Keskittyminen (suuntakuvio) ja valvonta (pallokuvio) perustuvat
audiogrammiin ja mahdollisesti käytössä oleviin puheaudiometriatietoihin
Tilantuntu, eli Spatial Sense: Pallokuvio-mikrofonivaste jäljittelee ihmisen korvan luonnollista reagoimista
ääneen. Tilavaikutelman muodostumista auttavat vihjeet otetaan huomioon, ja äänilähteet on helpompi
paikallistaa.
SoftSwitching: AutoScope/MultiScope Adaptive Directionality™ otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä
kuunteluympäristön mukaan. Mikrofonivaste voi olla pallokuvio tai suunnattu kuvio sen mukaan, mistä
suunnasta kuuluu puhetta ja kuuluuko kuuntelutilanteessa melua.
Auto Scope:Adaptiivisen suuntakuvion ansiosta suuntamikrofonin poiminta-aluetta voidaan leventää tai
kaventaa automaattisesti akustisen ympäristön mukaan.

Taajuuskohtainen suuntakuvio
Kaikissa suuntakuviotiloissa on käytettävissä taajuusspektrin pallokuvio- ja suuntaisuuskäsittely.
Kuulokojeiden antotason suuntakuvioaste määräytyy tämän asetuksen mukaan. Taajuuskohtainen
suuntakuvio -asetus käsittelee pallokuviona leikkaustaajuuden alapuolella ja suuntaavasti tämän taajuuden
yläpuolella. Oletusasetus määräytyy kuulokojeen valitun mallin ja matalien taajuuksien kuulonaleneman
asteen mukaan. Jos potilaan on vaikea kuulla melussa, taajuuskohtainen suuntakuvio -asetuksen
kasvattamisesta voi olla apua.

DFS Ultra II
Tämän toiminnan avulla hallitaan vinkumista. Se otetaan käyttöön, kun kuulokojeille tehdään DFS Ultra -kalibrointi. Oletusasetus on Mild (Vähäinen). Jos vinkumista esiintyy, ota käyttöön tehokkaampi asetus (Moderate
(Kohtalainen) tai Strong (Voimakas). Music Mode (Musiikkiasetus) -asetus on Mild (Vähäinen). Sitä käytetään
yleensä musiikkiohjelmissa tai jos vinkumista esiintyy vain tonaalisia ääniä (esimerkiksi soitinta) kuunneltaessa.

Noise Tracker II
Noise Tracker II -melunvaimennus perustuu spektrivähennystekniikkaan. Tällöin vähennetään meluisissa ympäristöissä sanojen ja tavujen välissä kuuluvaa melua. Per Environment (Ympäristökohtainen) -asetuksen avulla
voidaan määrittää yksilölliset meluvaimennusasetukset 7 ympäristöä varten. Näitä ympäristöjä ovat Quiet
(Hiljainen), Soft Speech (Hiljainen puhe), Loud Speech (Äänekäs puhe), Moderate Speech in Noise (Kohtalainen
puhe melussa), Loud Speech in Noise (Kova puhe melussa), Moderate Noise (Kohtalainen melu) ja Loud Noise
(Kova melu). Jos kuuntelutilanteessa esiintyy useiden kuunteluympäristöjen ominaisuuksia, luokitus perustuu
jatkumoon. Jos asiakkaan on vaikea kuulla esimerkiksi ravintoloissa käytäviä keskusteluja, sovittaja voi kasvattaa Noise Tracker II -toiminnon esimerkiksi Moderate Speech in Noise (Kohtalainen puhe melussa)- tai Loud
Speech in Noise (Kova puhe melussa) -asetuksia vain ravintolatyyppisiä ympäristöjä varten. Tällöin asetus pysyy
ennallaan muissa ympäristöissä, joten sovitus voidaan tehdä tarkasti ja käyttäjäkohtaisesti. Noise Tracker II
-toiminnon Mild (Vähäinen)-, Moderate (Kohtalainen)- ja Strong (Voimakas) -asetusten avulla otetaan käyttöön
samantasoinen meluvaimennus kaikissa kuunteluympäristöissä, kun melua esiintyy.

Wind Guard (tuulisalpa)

Ääniympäristön optimointi

Wind Guard vaimentaa melua erityisesti kovalla tuulella. Oletusasetus on pois käytöstä. Jos potilaan mielestä
tuuli kohisee liikaa, ota käyttöön voimakkaampi asetus. Jos potilaan mielestä kuulokoje joskus mykistyy
ulkona, ota käyttöön lievempi asetus.

Ääniympäristön optimointi (Environmental Optimizer) tekee mahdolliseksi tietyt vahvistuksen ja
NoiseTracker II -säädöt seitsemän erilaista ympäristöä varten, jotta käyttäjää varten säädetään ihanteelliset
vahvistuksen ja meluvaimennuksen asetukset, kun akustinen ympäristö muuttuu. Jos kuuntelutilanteessa
esiintyy useiden kuunteluympäristöjen ominaisuuksia, luokitus perustuu jatkumoon. Langattomassa
binauraalisessa sovituksessa kuulokojeet optimoivat ja synkronoivat Ääniympäristön optimointi -asetukset
binauraalista sovitusta varten. Jos asiakkaalla esiintyy vaikeuksia tietyssä kuunteluympäristössä, säädä
ympäristökohtaista vahvistusta ja meluvaimennusta liukusäätimen avulla. Tällöin ohjelmaan ei tarvitse tehdä
muutoksia manuaalisesti.

Auto DFS
Auto DFS on vinkumisen hallinta-asetus. Se on otettu käyttöön automaattisesti ennen DFS Ultra II
-kalibroinnin tekemistä. Kun DFS Ultra II kalibroidaan, tämä asetus poistetaan käytöstä. Sen voi valita vasta kun
kuulokojeeseen on palautettu tehdasasetukset. Auto DFS on tarkoitettu käytettäväksi, jos asiakas ei voi saapua
klinikalle sovitusta varten vaan sovittaja lähettää kuulokojeen asiakkaalle. Se voidaan poistaa käytöstä, jos
audionomin arvion mukaan asiakas ei tarvitse vinkumisen hallintaa tai jos vahvistusasetus on erittäin alhainen.
Se vaimentaa vinkumista vain vähän. Jos sitä ei ole kalibroitu asiakkaan korvaa varten, sen avulla ei välttämättä
hallita vinkumista yhtä tehokkaasti kuin DFS Ultra II -toiminnon Mild (Vähäinen) -asetuksella.

Sound Shaper (taajuuskompressointi)
Sound Shaper perustuu suhteelliseen taajuuskompressioon. Korkeataajuiset äänet siirretään asiakkaan
kuulemalle taajuusalueelle. Oletusasetus on Off (Pois käytöstä), koska taajuuden alentamisen soveltuminen
asiakkaalle perustuu useisiin ehtoihin. Jos sovittajan mielestä asiakkaalle voi olla hyötyä taajuuden
alentamisesta, koska puhetta on jatkuvasti vaikea tunnistaa tai taajuuden alentamisesta on ollut hyötyä
aikaisemmin, Sound Shaper voidaan ottaa käyttöön.

Bassokorostus
Jos asiakkaalle sovitetaan UP-laitetta ja hänen mielestään ääni ei ole riittävän kylläinen tai voimakas,
matalien taajuuksien vahvistusta alueella 250–1000 Hz voidaan kasvattaa nopeasti bassokorostuksen avulla.

Ennen ReSound Smart Fit -yhteyden muodostamista

Jos asiakas päivittää aiemmat kuulokojeensa
ReSound LiNX 3D -kuulokojeiksi

Kun ReSound-kuulokojeet sovitetaan, niissä on oltava uusi paristo. Aktivoi paristot poistamalla niistä tarra.
Parhaiden tulosten saavuttamiseksi odota 2 minuuttia.

ReSound Aventa 3.11

ReSound Smart Fit 1.0 -seurantasovitus

Jos asiakkaan kuulokoje on sovitettu käyttämällä ReSound Aventa -ohjelmistoa, ReSound
Aventa 3.11 käynnistyy, kun uusi sovitus aloitetaan.

• Langaton sovitus: Yhdistä Noahlink Wireless sovituksessa käytettävän tietokoneen USB-liitäntään. Odota,
kunnes näkyviin tulee ilmoitus uuden laitteen löytymisestä. Käynnistä ReSound Smart Fit. Kuulokojeisiin
ei voi muodostaa Noahlink Wireless -yhteyttä, jos niiden ja älylaitteen välille on muodostettu Bluetoothyhteys ja tämä yhteys on aktiivinen. Varmista, että kuulokojeiden ja Bluetooth-laitteen välilä ei ole
aktiivista yhteyttä. Tämän voi tehdä pyytämällä käyttäjää katkaisemaan virran älylaitteestaan tai
poistamalla Bluetooth-toiminnon käytöstä vastaanottokäynnin ajaksi. Jos aktiivinen Bluetooth-yhteys
tunnistetaan, ReSound Smart Fit kehottaa katkaisemaan yhteyden älylaitteeseen.

1. Sulje ReSound Aventa napsauttamalla vasemmassa siirtymispaneelissa näkyvää Go to
Smart Fit (Ota käyttöön Smart Fit). Smart Fit Launcher käynnistyy.
2. Noudata tämän ohjeen Ensisovitus-osan ohjeita.
ReSound LiNX 3D -kuulokojeita ei voi sovittaa ReSound Aventa -ohjelmiston avulla.

• Langallinen sovitus: Ennen ReSound Smart Fit -ohjelmiston käynnistämistä varmista, että
ohjelmointiyksikkö (Speedlink, Hi-PRO USB tai NOAHlink) on yhdistetty tietokoneeseen.
Käynnistä ReSound Smart Fit. Seurantasovituksissa edellisessä sovituksessa käytetty ohjelmisto käynnistyy.
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Huomautus: Voit siirtää aiemman sovituksen aikana tehdyt asetukset ReSound LiNX 3D
-sovitukseen valitsemalla Use session (Käytä istuntoa) -vaihtoehdon ikkunassa, jossa
huomautetaan sovitustietojen yhteensopimattomuudesta. Voit aloittaa uuden sovituksen valitsemalla Reset to initial fit (Nollaa ensisovitukseksi) -vaihtoehdon.

Laiteparin yhden kuulokojeen
vaihtaminen
Yhteyden muodostaminen seurantasovitusta varten
Kun asiakas palaa seurantakäynnille, edellinen tallennettu istunto avautuu ohjelmistossa.
Tallennettujen asetusten mukaan näkyviin tulee Patient Profile (Potilaan profiili) -ikkuna
tai Fitting Gain Adjustments (Vahvistuksen säädöt sovituksen aikana) -ikkuna.
1. Aseta ohjelmoitaviin kuulokojeisiin paristo ja sulje niiden paristokotelon kansi.
2. Valitse haluamasi liitäntä. Napsauta paneelin kutistettavalla puolella näkyvää Connect
(Yhdistä) -painiketta.
3. Kuulokojeet näkyvät Select instruments (Valitse kojeet) -osassa. Kun ohjelmoitava
kuulokoje on tunnistettu, valitse se rastittamalla vasemmalla puolella näkyvä ruutu.
4. Tätä asiakasta varten aiemmin ohjelmoitu kuulokoje on jo määritetty oikeaa tai
vasenta korvaa varten. Kun valitaan toinen kuulokoje, se määritetään vastakkaiselle
puolelle automaattisesti. On suositeltavaa antaa äänimerkin kuulua kuulokojeesta sen
vahvistamiseksi, että ohjelmistossa on valittu oikea kuulokoje.
5. Kun kuulokojeet on valittu ja määritetty, jatka ikkunan vasempaan alakulmaan.
6. Jatka yhdistämistä noudattaen tämän ohjeen Ensisovitus-osan ohjeita.
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Huomautus:Voit siirtää aiemman sovituksen aikana tehdyt asetukset uuteen
kuulokojeeseen valitsemalla Use session (Käytä istuntoa) -vaihtoehdon ikkunassa,
jossa huomautetaan sovitustietojen yhteensopimattomuudesta. Voit aloittaa uuden
sovituksen valitsemalla Reset to initial fit (Nollaa ensisovitukseksi) -vaihtoehdon.

Meille huonokuuloiset henkilöt ovat sydämen
asia – aivan kuin sinullekin. Yhdessä voimme
luoda maailman, jossa yhä useamman
huonokuuloisen elämänlaatua parannetaan
kuulokojeiden avulla, jotta he voivat osallistua,
pitää yhteyttä ja tuntea yhteenkuuluvuutta.
ReSound® auttaa ihmisiä kuulemaan
enemmän, tekemään enemmän ja olemaan
enemmän kuin he pitivät mahdollisena.

ReSound kuuluu GN-konserniin, joka on alan suunnannäyttäjä, tarjoten laadukasta ääntä niin ReSound-kuulokojeiden
kuin toimistokäyttöön ja liikunnan ystäville tarkoitettujen Jabra-kuulokkeiden avulla. Vuonna 1869 perustettu yli
5 000 henkilöä työllistävä ja NASDAQ OMX Copenhagen -pörssissä listattu GN saa elämän kuulostamaan paremmalta.
Katso, kuinka voit auttaa asiakkaitasi saamaan parhaan mahdollisen kuulokojeen käyttökokemuksen:
ReSound LiNX 3D osoitteessa resoundpro.com
facebook.com/resoundhearing
Maailmanlaajuinen
pääkonttori
ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
P. +45 45 75 11 11
resound.com
CVR no. 55082715

twitter.com/resoundglobal

Suomi

Sverige

GN Hearing Finland Oy/Ab
PL 7
FIN-02211 Espoo
P. +358 9 4777 9700
kuulo@gnresound.com
resound.com

GN Hearing Sverige AB
Box 21075
SE- 200 21 Malmö
Tel: +46 31 800 150
info-se@gnhearing.com
gnhearing.se
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